
jqa=mêçÇìÅíë=^âíáÉåÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=�=p~~êÄê�ÅâÉå=�=dÉêã~åó

���
cloj=klK=TSVJMSNTQ�



O

NO

ON

PM

QU

RT

PV

P
7

5

8

10

11

1

2

4

3

9

6

13

1415

12

16

SS



P

hu ISMERKEDJEN MEG A GÉPÉVEL
pl ZAPOZNANIE Z URZ¥DZENIEM
cs SEZNAMTE SE S VAŠÍM NÁØADÍM
sk ZOZNAMTE SA S VAŠÍM NÁRADÍM
ro FACEÞI CUNOŞTINÞÃ CU UTILAJUL DVS.
sl SPOZNAJTE SVOJO NAPRAVO
hr UPOZNAJTE SVOJ STROJ

7

5

8

10

11

1

2

4

3

9

6

13

1415

12

16



Q

Az alkatrészek ismertetése

Opis czêœci

Popis dílù

Popis dielov

Descrierea pieselor

Opis delov

Opis dijelova

1. Gyújtógyertya 10. D-alakú fogantyú
2. Füstgázcsõ 11. Befogó
3. Indítófogantyú (kiviteltõl függõen)
4. Szívatókar 12. Alsó nyél
5. Levegõszûrõ fedele 13. Védõburkolat
6. Tanksapka 14. Zsinórvágó
7. Fogantyú 15. Kaszafej
8. Kapcsoló 16. Szívatópumpa
9. Gázkar

1. Œwieca zapłonowa 10. Uchwyt o profilu D
2. Rura wydechowa 11. Zatrzask
3. Uchwyt startera (w zale¿noœci od modelu)
4. DŸwignia ssania (choke) 12. Dolna rurka dr¹¿ka
5. Pokrywa filtra powietrza 13. Osłona ochronna
6. Korek zbiornika paliwa 14. Ostrze do przycinania linki
7. Uchwyt 15. Głowica tn¹ca
8. Wył¹cznik 16. Pompa ss¹ca
9. DŸwignia gazu

1. Zapalovací svíčka 10. Rukojeˆ tvaru D
2. Výfuková trubka 11. Upínací zaøízení
3. Startovací rukojeˆ (podle provedení)
4. Páčka sytiče (Choke) 12. Spodní násada
5. Kryt vzduchového filtru 13. Ochranný kryt
6. Uzávìr palivové nádrže 14. Zkracovač struny
7. Rukojeˆ 15. Vyžínací hlava
8. Spínač 16. Sací čerpadlo
9. Páčka plynu

1. Zapa¾ovacia sviečka 10. Rukoväˆ tvaru D
2. Rúrka na odvod spalín 11. Upínací prípravok
3. Štartovacia rukoväˆ (pod¾a vyhotovenia)
4. Páčka sýtiča (Choke) 12. Spodná násada
5. Kryt vzduchového filtra 13. Ochranný kryt
6. Uzáver palivovej nádrže 14. Skracovač struny
7. Rukoväˆ 15. Vyžínacia hlava
8. Spínač 16. Sacie čerpadlo
9. Páčka plynu

1. Bujie 10. Mâner în formã de D
2. Þeava de gaze arse 11. Dispozitiv cu cleme
3. Mânerul demarorului (în funcþie de execuþie)
4. Manetã de şoc 12. Tija inferioarã
5. Capacul filtrului de aer 13. Capac de protecþie
6. Capacul rezervorului 14. Tãietor cu fir
7. Mâner 15. Cap de tãiere
8. Întrerupãtor 16. Pompa de aspiraþie
9. Manetã de acceleraþie

1. Vžigalna svečka 10. Balanca v obliki črke D
2. Izpušna cev 11. Vpenjalna priprava
3. Ročaj zaganjalnika (odvisno od izvedbe)
4. Vzvod zračnega dušilca 12. Spodnji drog
5. Pokrov zračnega filtra 13. Zaščitni pokrov
6. Pokrov na rezervoarju 14. Rezilo niti
7. Ročaj 15. Rezalni nastavek
8. Stikalo 16. Sesalna črpalka
9. Vzvod za plin

1. Svijećica 10. Rukohvat u obliku slova D
2. Cijev za otpadne plinove 11. Stezna naprava
3. Drška startera (ovisno o izvedbi)
4. Poluga čoka 12. Donji držak
5. Pokrov zračnog filtera 13. Zaštitni pokrov
6. Zatvarač rezervoara 14. Rezač niti
7. Rukohvat 15. Rezna glava
8. Prekidač 16. Usisna pumpa
9. Poluga gasa
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Fig. 1

Fig. 2a

Fig. 2b

Az alkatrészek ismertetése – 1. – 2. ábra

Opis czêœci – rys. 1–2

Popis dílù – obr. 1–2

Popis dielov – obr. 1–2

Descrierea pieselor – fig. 1–2

Opis delov – Sl. 1–2

Opis dijelova – crt.1–2

1. Fogantyú 7. Rögzítõszerkezet
2. D-alakú fogantyú 8. Védõburkolat
3. Szárnyas csavar 9. Csapszeg
4. Alátéttárcsa 10. Alátéttárcsa
5. Csapszeg 11. Szárnyas csavar
6. Hosszjelzés
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1. Uchwyt 7. Uchwyt mocuj¹cy
2. Uchwyt o profilu D 8. Osłona ochronna
3. Nakrêtka skrzydełkowa 9. Œruba
4. Podkładka 10. Podkładka
5. Œruba 11. Nakrêtka skrzydełkowa
6. Oznaczenie dystansowe

1. Rukojeˆ 7. Upevòovací pøípravek
2. Rukojeˆ tvaru D 8. Ochranný kryt
3. Køídlatý šroub 9. Svorník
4. Podložka 10. Podložka
5. Svorník 11. Køídlatý šroub
6. Označení vzdálenosti

1. Rukoväˆ 7. Upevòovací prípravok
2. Rukoväˆ tvaru D 8. Ochranný kryt
3. Krídlová skrutka 9. Svorník
4. Podložka 10. Podložka
5. Svorník 11. Krídlová skrutka
6. Označenie vzdialenosti

1. Mâner 7. Dispozitiv de fixare
2. Mâner în formã de D 8. Capac de protecþie
3. Piuliþã cu aripioare 9. Bolþuri
4.Şaibã 10.Şaibã
5. Bolþuri 11. Piuliþã cu aripioare
6. Marcaj de distanþã

1. Ročaj 7. Pritrdilni mehanizem
2. Balanca v obliki črke D 8. Zaščitni pokrov
3. Krilni vijak 9. Svornik
4. Podložna ploščic 10. Podložna ploščica
5. Svornik 11. Krilni vijak
6. Distančna oznaka

1. Rukohvat 7. Naprava za učvršćivanje
2. Rukohvat u obliku slova D 8. Zaštitni pokrov
3. Leptirasta matica 9. Klinasti vijak
4. Podmetač za maticu 10. Podmetač vijka
5. Klinasti vijak 11. Leptirasta matica
6. Distanciona oznaka
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Fig. 3a

Fig. 3b

Az alkatrészek ismertetése – 3a –3b ábra
(csak osztott nyéllel felszerelt gépeknél)

Opis czêœci – rys. 3a–3b
(tylko dla urz¹dzeñ z dzielonym dr¹¿kiem)

Popis dílù – obr. 3a–3b
(pouze pro náøadí s délenou násadou)

Popis dielov – obr. 3a–3b
(len pre náradie s delenou násadou)

Descrierea pieselor – fig. 3a–3b
(numai pentru aparate cu tija din bucãþi)

Opis delov – Sl. 3a–3b
(samo za naprave z deljenim drogom)

Opis dijelova – crt. 3a–3b
(Samo za strojeve s rasklopivim drškom)

1. Felsõ nyél 3. Belsõ kulcsnyílású kulcs
2. Alsó nyél

1. Górna rurka dr¹¿ka 3. Klucz inbusowy
2. Dolna rurka dr¹¿ka

1. Horní násada 3. Inbusový klíč
2. Spodní násada

1. Horná násada 3. Inbusový k¾úč
2. Spodná násada

2

1

3

1. Tija superioarã 3. Cheie interioarã 
2. Tija inferioarã hexagonalã

1. Zgornji drog 3. Inbus ključ
2. Spodnji drog

1. Gornji držak 3. Inbus-ključ
2. Donji držak
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Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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Az alkatrészek ismertetése – 4. –7. ábra

Opis czêœci – rys. 4–7

Popis dílù – obr. 4–7

Popis dielov – obr. 4–7

Descrierea pieselor – fig. 4–7

Opis delov – Sl. 4–7

Opis dijelova – crt. 4–7
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1. Gázkar 6. (1) Teljes szívató helyzet
2. Ki (O) 7. (2) Fél szívató, köztes
3. Be (I) helyzet
4. Szívatókar 8. (3) Üzemi helyzet
5. Szívatópumpa 9. Indítókötél

1. DŸwignia gazu 6. Pozycja pełnego ssania (1)
2. Wył¹czanie (0) 7. Pozycja połowa ssania (2)
3. Wł¹czanie (I) 8. Pozycja pracy (3)
4. DŸwignia ssania choke 9. Linka startera
5. Pompa ss¹ca

1. Páčka plynu 6. Poloha plný sytič (Choke) (1)
2. Vyp. [O] 7. Mezipoloha poloviční 
3. Zap. [I] sytič (Choke) (2)
4. Páčka sytiče (Choke) 8. Provozní poloha (3)
5. Sací čerpadlo 9. Startovací lanko

1. Páčka plynu 6. Poloha plný sýtič (Choke) (1)
2. Vyp. [O] 7. Medzipoloha polovičný
3. Zap. [I] sýtič (Choke) (2)
4. Páčka sýtiča (Choke) 8. Prevádzková poloha (3)
5. Sacie čerpadlo 9. Štartovacie lanko

1. Manetã de acceleraþie 6. Poziþia de şoc maxim (1)
2. Oprit (O) 7. Poziþia de şoc medie (2)
3. Pornit (I) 8. Poziþia de funcþionare (3)
4. Manetã de şoc 9. Cablu de pornire
5. Pompa de aspiraþie

1. Vzvod za plin 6. Maksimalen položaj
2. Izklopljeno (O) zračnega dušilca (1)
3. Vklopljeno (I) 7. Srednji vmesni položaj
4. Vzvod zračnega dušilca zračnega dušilca (2)
5. Sesalna črpalka 8. Delovni položaj (3)

9. Zaganjalna vrv

1. Poluga gasa 6. Maksimalna pozicija
2. Isključeno čoka (1)
3. Uključeno 7. Medjupozicija čoka (2)
4. Poluga čoka 8. Radna pozicija (3)
5. Usisna pumpa 9. Uže startera



U

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Az alkatrészek ismertetése – 10. –11. ábra

Opis czêœci – rys. 10–11

Popis dílù – obr. 10–11

Popis dielov – obr. 10–11

Descrierea pieselor – fig. 10–11

Opis delov – Sl. 10–11

Opis dijelova – crt. 10–11

1

2

3

4

5

1. Csapszeg 4. Rugó
2. Pillanatindító gomb 5. Belsõ orsó
3. Külsõ orsó

1. Trzpieñ 4. Sprê¿yna
2. Przycisk 5. Szpula wewnêtrzna
3. Szpula zewnêtrzna

1. Svorník 4. Pružina
2.�ukací knoflík 5. Vnitøní cívka
3. Pouzdro cívky

1. Svorník 4. Pružina
2.�ukací gombík 5. Vnútorná cievka
3. Puzdro cievky

1. Bolþuri 4. Arc
2. Buton de lovire 5. Bobinã internã
3. Bobinã externã

1. Svornik 4. Vzmet
2. Pritisni gumb 5. Notranja tuljava
3. Zunanja tuljava

1. Klinasti vijak 4. Opruga
2. Pritisno dugme 5. Nutarnji kalem
3. Vanjski kalem
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Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Az alkatrészek ismertetése – 12. –18. ábra

Opis czêœci – rys. 12–18l

Popis dílù – obr. 12–18

Popis dielov – obr. 12–18

Descrierea pieselor – fig. 12–18

Opis delov – Sl. 12–18

Opis dijelova – crt. 12–18

1

2

3

3

1. Bekattanó fogak 3. Hurok
2. Résformájú lyukak 4. Tartórések

1. Zêby zatrzasku 3. Pêtla
2. Otwory, podłu¿ne 4. Rowki zaciskaj¹ce

1. Zaskakovací zuby 3. Smyčka
2. Štìrbinové otvory 4. Pøidržovací štìrbina 

1. Zaskakovacie zuby 3. Slučka
2. Štrbinovité otvory 4. Pøidržiavacia štrbina

1. Dinþi de pornire 3. Buclã
2. Orificii în formã de şliþ 4.Şliþuri de fixare

1. Ozobljenje 3. Zanka
za pozicioniranje 4. Zareze za držanje

2. Odprtine v obliki zarez

1. Spojni zubci 3. Spojna petlja
2. Prorezi 4. Prorezi za učvršćivanje

4
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Fig. 19

Fig. 20 Fig. 21

Fig. 22

Az alkatrészek ismertetése – 19. –22. ábra

Opis czêœci – rys. 19–22

Popis dílù – obr. 19–22

Popis dielov – obr. 19–22

Descrierea pieselor fig. 19–22

Opis delov – Sl. 19–22

Opis dijelova – crt. 19–22

2
1

3

1. Levegõszûrõ fedele 3. Tartóheveder
2. Levegõszûrõ

1. Pokrywa filtra powietrza 3. Nakładka mocuj¹ca
2. Filtr powietrza

1. Kryt vzduchového filtru 3. Pøidržovací spona
2. Vzduchový filtr

1. Kryt vzduchového filtra 3. Pridržiavacia spona
2. Vzduchový filter

1. Capacul filtrului de aer 3. Eclisã de susþinere
2. Filtru de aer

1. Pokrov zračnega filtra 3. Spona pokrova
2. Zračni filter

1. Pokrov zračnog filtera 3. Pridržna vezica
2. Zračni filter
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Fig. 23

Fig. 24

Az alkatrészek ismertetése – 23. –24. ábra

Opis czêœci – rys. 23–24

Popis dílù – obr. 23–24

Popis dielov – obr. 23–24

Descrierea pieselor – fig. 23–24

Opis delov – Sl. 23–24

Opis dijelova – crt. 23–24

2

1

0,63 mm

3

1. Levegõszûrõ fedele 3. Gyújtógyertya
2. Üresjárati fordulatszám

szabályozó

1. Pokrywa filtra powietrza 3. Œwieca zapłonowa
2. Regulator liczby obrotów 

biegu jałowego

1. Kryt vzduchového filtru 3. Zapalovací svíčka
2. Regulátor volnobìžných

otáček

1. Kryt vzduchového filtra 3. Zapa¾ovacia sviečka
2. Regulátor vo¾nobìžných

otáčok

1. Capacul filtrului de aer 3. Bujie
2. Regulator al turaþiei

de mers în gol

1. Pokrov zračnega filtra 3. Vžigalna svečka
2. Regulator števila

vrtljajev prostega teka

1. Pokrov zračnog filtera 3. Svijećica
2. Regulator broja

okretaja praznog hoda
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Vse podatke iz tipske ploščice vaše naprave, vnesite 
v naslednje polje.

Tipska ploščica se nahaja v bližini motorja. 

Ti podatki so zelo pomembni za poznejšo identifikacijo pri 
naročilu nadomestnih delov za napravo, ter za servisno službo.

ZA VAŠO VARNOST

PRAVILNA UPORABA NAPRAVE
Ta naprava je namenjena izključno.

– uporabi v skladu z opisi in varnostnimi navodili, ki so podani 
v tem navodilu za strežbo,

– uporabi v področju hišnega vrta in vrta za zabavo v prostem 
času,

– košnji robov travnika in majhnih ali težko dostopnih travnatih 
površin (npr. pod grmovjem).

Te naprave ne smete uporabljati v druge namene. Uporabnik 
je odgovoren za škode prizadete tretjim osebam in njihovi 
lastnini.

Uporabljajte napravo le v tistem tehničnem stanju, ki ga je 
proizvajalec predpisal in jo dobavil.

Samovoljne spremembe na napravi izključujejo jamstvo 
proizvajalca glede škod, ki bi zaradi tega nastale.

VARNOSTNA NAVODILA

PREBERITE VSA NAVODILA PRED UPORABO
 Skrbno preberite navodilo za obratovanje. Seznanite 

se s strežbo in predpisno uporabo, zlasti pa z ustavljanjem 
stroja.

 Otrokom pod 16 leti nikoli ne dovolite uporabe stroja. 
Odraslim dovolite strežbo stroja šele po predpisanem 
urjenju.

 Preverite ali kontrolirajte stroj preden ga začnete 
uporabljati. Zamenjajte poškodovane dele. Preverite, 
da ne izteka gorivo. Prepričajte se, če so vsi spojni elementi 
nameščeni in pritrjeni. Zamenjajte dele rezalnega nastavka, 
ki so zlomljeni, počeni ali kako drugače poškodovani. 
Prepričajte se, da je rezalni nastavek predpisno nameščen 
in dobro pritrjen. Prepričajte se, da je zaščitna plošča 
za rezalni nastavek predpisno nameščena in če se nahaja 
v priporočenem položaju. Neupoštevanje teh navodil, 
lahko povzroči poškodbe uporabnika in opazovalcev, 
ter poškodbe naprave.

 Uporabljajte le originalno nadomestno rezalno nit, premera 
2 mm. Nikoli ne uporabljajte s kovino ojačene niti, žice, 
verige, vrvi ali podobno. Lahko se odtrgajo in postanejo 
nevarni izstrelki.

 Ne uporabljajte te naprave, če ste utrujeni ali bolani ali pod 
vplivom alkohola, mamil ali zdravil.

 Previdno, zaradi nevarnosti poškodb glave, rok in nog. 
 Pred vsako uporabo, očistite območje v katerem boste 

rezali. Odstranite vse predmete, kot kamenje, črepinje, 
žeblje ali vrvice, ki jih lahko naprava odvrže stran ali se 
zapletejo v rezalni nastavek. 

 Iz področja oddaljite otroke, opazovalce in živali. Otroci, 
opazovalci in živali naj bodo oddaljeni v krogu najmanj 
15 m; vedno obstaja nevarnost, da opazovalce zadene 
kakšen odvržen predmet. Opazovalci morajo nositi zaščito 
za oči. Če se vam nekdo približa, takoj izklopite motor 
in rezalni nastavek.

 Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) 
z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi in duševnimi 
sposobnostmi, oziroma osebe, ki nimajo dovolj izkušenj 
in znanja za delo z njimi, razen če jih nadzoruje za njihovo 
varnost pristojna oseba oziroma jih je ta poučila, kako se 
napravo uporablja.

 Otroke je potrebno nadzorovati, da s tem preprečimo, da bi 
se z napravo igrali.

VARNOSTNA NAVODILA
PREVIDNO: Bencin je močno vnetljiv in pri stiku s plamenom, 

lahko bencinski hlapi eksplodirajo. Upoštevajte naslednje 
varnostne ukrepe:

 Gorivo vedno hranite v posodah, ki so izdelane in odobrene 
posebno za to vrsto proizvodov.
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VARNOSTNA NAVODILA

 Pred polnjenjem rezervoarja, ustavite motor in ga pustite, 
da se ohladi. Dokler je motor še vroč, nikoli ne snemajte 
pokrova z rezervoarja, niti dopolnjujte goriva. 

 Gorivo mešajte in polnite na prostem, v čistem, dobro 
prezračenem okolju, brez isker ali plamena. Rezervoarja 
nikoli ne polnite v zaprtem. Pokrov za gorivo počasi 
odstranite, potem, ko ste najprej ustavili motor. 
Med mešanjem in polnjenjem goriva ne kadite. 
Gorivo, ki se je razlilo po stroju, takoj obrišite.

MED UPORABO
 Stroja nikoli ne uporabljajte niti zaganjajte v zaprtem 

prostoru ali zgradbi. Vdihavanje odpadnih plinov je lahko 
smrtonosno. Ta stroj uporabljajte le na prostem. 

 Med obratovanjem tega stroja nosite zaščitna očala 
in zaščito za ušesa. Stalno nosite zaščitna očala, tj. med 
pripravo, delom in vzdrževanjem.

 Nosite debele, dolge hlače, škornje, rokavice in srajco 
z dolgimi rokavi. Ne nosite kratkih ali sandal in ne hodite 
bosi. 

 Zaščitni pokrov mora vedno biti postavljen, ko uporabljate 
stroj. Dolžina rezalne niti ne sme presegati dolžine 
zaščitnega pokrova.

 Stroj ni opremljen s sklopko in se tuljava z nitjo vrti 
še naprej, ko obratuje motor v prostem teku.

 Balanco v obliki črke D nastavite sorazmerno telesni višini, 
da zagotovite najboljšo možno uporabo stroja.

 Pred vklopom stroja, zagotovite, da tuljava z nitjo ne pride 
v stik s kakšnim trdim predmetom.

 Uporabnik in stroj se med zagonom morata nahajati 
v stabilnem položaju. Glej sliko 6 in navodila glede 
vklopa/izklopa stroja.

 Stroj uporabljajte pravilno in le v predvidene namene.
 Motorja in izpušne cevi se ne dotikajte, ker se ti elementi 

močno segrejejo med obratovanjem. V mirovanju stroja, 
leti sestavni deli ostanejo še kratek čas vroči.

 Ne dovolite, da motor obratuje z višjim številom vrtljajev, 
če trenutno ne režete s strojem.

 Pri dotiku s kakšnim tujkom, takoj ustavite motor 
in preverite, če se je stroj poškodoval. Stroja nikoli 
ne uporabljajte preden ga ne spravite v prvotno stanje. 
Stroja ne uporabljajte, če so nekateri sestavni deli slabo 
pritrjeni ali poškodovani. 

 Če se začne stroj nenormalno tresti, ustavite motor in 
takoj poiščite vzrok. Vibracije so na splošno opozorilno 
znamenje.

 Pred vsakim postopkom nege ali vzdrževanja in zamenjavo 
tuljave z nitjo ali kakšnega drugega pribora, izklopite motor 
in ga postavite v položaj izklopljeno.

 Za vzdrževanje stroja uporabljajte le pribor in nadomestne 
dele, ki jih je proizvajalec odobril. Te dele lahko kupite 
v prodajnem centru s katerim imate pogodbo.

 Nikoli ne uporabljajte delov, pribora ali nastavkov, ki niso 
odobreni za to napravo. To lahko povzroči resne poškodbe 
uporabnika, škodo na stroju in izgubo jamstva.

DELOVNI ČAS
Upoštevajte nacionalne / komunalne pedpise glede časa 
uporabe (po potrebi se pozanimajte pri vaši pristojni službi).

OSTALA VARNOSTNA NAVODILA
 Če je v rezervoarju še gorivo, stroja nikoli ne skladiščite 

v prostoru, v katerem bi lahko hlapi prišli v stik s plamenom 
ali iskro.

 Pred odlaganjem ali transportom stroja, pustite, da se 
motor ohladi. Med transportom zaščitite stroj.

 Stroj očistite po vsaki uporabi. Glej navodila v oddelku 
”Čiščenje in skladiščenje”. 

 Shranite ta priročnik in redno ponovno berite navodila, ter 
ga uporabite za poučevanje drugih uporabnikov. Če stroj 
nekomu posodite, posodite skupaj z njim tudi navodila.

 Stari bencin/olje ali razmetane ostanke embalaže, 
odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

 Dajte, da vsa popravila opravijo izključno v strokovni 
delavnici.

SHRANITE TA NAVODILA.
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VARNOSTNI in MEDNARODNI SIMBOLI
To navodilo za strežbo opisuje varnostne in mednarodne simbole in piktograme, ki so lahko upodobljeni na tej napravi. 
Preberite priročnik za uporabnika, da bi se seznanili z vsemi varnostnimi navodili, navodili za montažo, obratovanje in popravila.

SIMBOL POMEN

 VARNOSTNI SIMBOL IN OPOZORILNI SIMBOL
Kaže nevarnost, opozorilo ali razlog za previdnost. Lahko je uporabljen skupaj z drugimi simboli ali piktogrami.

 PREBERITE NAVODILO ZA STREŽBO
Neupoštevanje predpisov o delu in previdnosnih ukrepov, imajo lahko za posledico resne poškodbe. 
Preberite navodilo za strežbo pred zagonom ali delom z napravo.

 NOSITE ZAŠČITO ZA OČI IN UŠESA
POZOR:=Odvrženi predmeti lahko povzročijo hude poškodbe oči, čezmeren hrup pa
lahko povzroči izgubo sluha. Nosite zaščito za oči in ušesa med uporabo naprave.

 ODDALJITE OPAZOVALCE
POZOR: Vsi opazovalci, zlasti otroci in domače živali, morajo biti najmanj 15 m stran od delovnega področja.
Odstranite iz delovnega področja. 

 BENCIN
Za bencinsko mešanico vedno uporabljajte čist in svež neosvinčen bencin.

 OLJE
Za bencinsko mešanico uporabljajte le olje, ki je odobreno v navodilu za strežbo.

 ODVRŽENI PREDMETI IN VRTLJIVI DELE LAHKO POVZROČIJO HUDE POŠKODBE 
POZOR: Ne uporabljajte naprave, če ni zaščitno ohišje za rezanje pravilno postavljeno.
Oddaljite se od vrtljive tuljave z nitjo.
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SIMBOL POMEN

 VŽIGALNA STIKALA
VKLOPLJENO / ZAGON / OBRATOVANJE

 VŽIGALNA STIKALA
IZKLOPLJENO ali STOP

 OPOZORILO NA VROČE POVRŠINE
Ne dotikajte se vročega dušilca zvoka, prenosnikov ali valjev. Lahko se opečete.
Ti deli med delovanjem postanejo izredno vroči in ostanejo vroči še kratek čas po izklopu naprave.

 OSTRO REZILO
POZOR: Ostro rezilo na zaščitni plošči. Da bi preprečili hude poškodbe, ne dotikajte se rezila.

 NE MONTIRAJTE REZIL/REZALNIH NOŽEV
Dovoljena je uporaba le z rezalno nitjo. Ne uporabljajte rezil/rezalnih nožev. Nevarnost poškodb!

 NASTAVITEV ZRAČNEGA DUŠILCA
1 • MAKSIMALEN POLOŽAJ ZRAČNEGA DUŠILCA položaj za zagon.

2 • SREDNJI POLOŽAJ ZRAČNEGA DUŠILCA vmesni položaj

3 • Delovni položaj.

 MAKSIMALNO ŠTEVILO VRTLJAJEV
Ne dovolite, da naprava obratuje hitreje od maksimalnega števila vrtljajev.

 NE UPORABLJAJTE GORIVA S SPECIFIKACIJO E85
Uporaba goriva s specifikacijo E85 (vsebnost etanola >15%) lahko vodi do poškodbe motorja. 
Uporaba nedovoljenega goriva povzroči izgubo jamstvene pravice (garancije).
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VGRADITEV BALANCE V OBLIKI ČRKE D
1. Za vašo varnost mora biti balanca v obliki črke D biti 

montirana pred označbo na drogu (najmanj 15,5 cm pred 
ročajem (1), sl. 1). Porinite balanco navzdol nad cevasti 
držaj tako, da se balanca nahaja prečno glede na motor 
(sl. 1).

OPOZORILO: Balance v obliki črke D ne porinite čez distančno 
oznako. To lahko povzroči poškodbe balance ali stroja.

2. Vijake, podložne ploščice in krilne matice namestite in trdno 
privijte.

NASTAVITEV BALANCE V OBLIKI ČRKE D
1. Odvijte krilno matico. Ni potrebno odstraniti vijakov in 

podložne ploščice.
2. Obračajte balanco v obliki črke D tako, da pride v položaj 

nad cevasti držaj.
3. Postavite stroj v delovni položaj (sl. 7), premaknite balanco 

v obliki črke D v položaj, ki zagotavlja najboljšo možno 
uporabo stroja in trdno privijte krilno matico (sl. 1). 

NAMESTITEV ZAŠČITNEGA POKROVA
1. Potisnite zaščitni pokrov z režo preko pritrdilnega 

mehanizma in ga namestite okrog cevastega ročaja (sl. 2a). 
2. Vtaknite svornik skozi odprtino v zaščitnem pokrovu tako, 

da ga zavarujete pred zasukom (sl. 2b).
3. Namestite podložko in matico ter jo trdno privijte (sl. 2b).

VGRADNJA SPODNJEGA DROGA IN REZALNEGA 
NASTAVKA
(samo za naprave z deljenim drogom)
1. Vpenjalno pripravo na spodnjem drogu odvijte z pridanim 

inbus ključem (sl. 3b).
2. Zgornji drog vtaknite v vpenjalno pripravo tako, da se zapne 

(sl. 3a).
3. Vpenjalno pripravo s ključem ponovno privijte (sl. 3b).

PRIPOROČILA GLEDE OLJA IN GORIVA

PRIPOROČILA GLEDE VRSTE OLJA
Uporabite le kakovostno olje API-razreda TC (TSC-3), 
ki ga ponujajo za dvotaktne motorje z zračnim hlajenjem. 
Olje za dvotaktne motorje mešajte po navodilih na posodi, 
1:40 (2,5%).

PRIPOROČILA GLEDE VRST BENCINA
Vedno uporabljajte čist, svež neosvinčen bencin 
(starega do 60 dni).
Najmanjše oktansko število: 91 ROZ 

NAVODILA GLEDE MEŠANJA OLJA IN BENCINA
Starost in/ali napačno mešano gorivo, sta glavna razloga, 
če naprava ne obratuje brezhibno. Uporabljajte le čist, svež 
neosvinčen bencin. Natančno upoštevajte navodila za pravilno 
mešanico bencin/olje.

Napravite predpisno mešanico olja za dvotaktne motorje 
in neosvinčenega bencina, 1:40 (2,5%). Ne mešajte 
neposredno v rezervoarju.

NAVODILO ZA OBRATOVANJE

ZAGON MOTORJA
1. Bencin (gorivo za motorje z notranjim zgorevanjem) mešajte 

z oljem. Rezervoar napolnite s to mešanico. Glej navodila 
glede mešanja olja in bencina.

2. Postavite stikalo v položaj VKLOPLJENO [I] (sl. 4).
PRIPOMBA: Pri nekaterih modelih mora biti stikalo zmeraj 

v položaju VKLOPLJENO [I].
3. Sesalno črpalko počasi in popolnoma pritisnite 10 krat. 

Gorivo v črpalki mora biti vidno (sl. 5). Če temu ni tako, 
pritisnite še trikrat, ali tolikokrat, da postane gorivo vidno.

4. Postavite vzvod zračnega dušilca v položaj 1 (sl. 5).
5. Stroj je na tleh, aktivirajte in zadržite ročico za plin.
6. Potegnite zaganjalno vrv 5 x, s kontroliranim in 

kontinuiranim gibom.
7. Postavite vzvod zračnega dušilca v položaj 2 (sl. 5).
8. Ob še vedno pritisnjenem vzvodu za plin, potegnite 

zaganjalno vrv 1- do 5- krat s kontroliranim in enakomernim 
gibom, da bi se motor zagnal (sl. 6).
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9. Pritiskajte ročico za plin, da bi se motor v času 
30 do 60 sekund segrel.

10. Ko je motor segret, potisnite vzvod zračnega dušilca v 
položaj 3 (sl. 5). Ročico za plin pritisnite ponovno približno 
60 sekund. Nato je naprava pripravljena za obratovanje.

PRIPOMBA: Naprava je zadosti segreta, ko se motor lahko 
pospeši brez prekinitev.

ČE... Motor peša, vrnite vzvod zračnega dušilca v položaj 
2 (sl. 5) in pustite, da se še naprej segreva.

ČE... Korake 3 do 7 ponovite, če se motor ne zažene.
ČE... Postavite vzvod zračnega dušilca v položaj 3 (sl. 5 ), 

če se motor, med poskusi zagona, presesa. Pritisnite 
ročico za plin. Potegnite zaganjalno vrv.=Motor se mora 
zagnati po 3 do 8 poskusih.

ČE... Ni potrebno uporabiti zračnega dušilca, da bi se zagnal 
vroč motor. Postavite stikalo v položaj VKLOPLJENO [I], 
vzvod zračnega dušilca pa v položaj 2 (sl. 5).

ZAUSTAVITEV MOTORJA
1. Sprostite ročico za plin (sl. 4). Pustite, da se motor ohladi 

v prostem teku.
2. Stikalo (glede na izvedbo) potisnite v položaj 

IZKLOPLJENO [0] in ga v tem položaju zadržite, 
dokler motor ne ugasne (sl. 4).

USTAVITEV MOTORNE KOSILNICE
Pred uporabo stroja, se postavite v položaj, ki je primeren 
za uporabo stroja (sl. 7). 

NASTAVITEV DOLŽINE REZALNE NITI
Tuljava z nitjo omogoča, da se nit lahko sprosti, brez ustavljanja 
motorja. V ta namen se na kratko dotaknite tal s tuljavo (sl. 8), 
pri čemer mora motorna kosilnica obratovati s povečano 
hitrostjo.

PRIPOMBA: Tuljava z nitjo se med obratovanjem (rezanjem) 
ne sme dotikati tal.

PRIPOMBA: Rezalna nit mora vedno imeti maksimalno dolžino. 
Rezalna nit se težje sprosti, če je preveč skrajšana.

Če se sprosti prevelika dolžina niti, se bo rezalna nit, s pomočjo 
rezila v zaščitnem ohišju skrajšala na primerno dolžino. 
Da bi dosegli boljše rezultate, se dotaknite s tuljavo gladkih ali 
trdnih tal. Pri poskusu, da sprostite nit z dotikom pri visoki travi, 
lahko motor ugasne.

Rezalna nit se lahko pretrga v naslednjih primerih:
 Normalna obraba niti. 
 Približanje niti kakšnemu predmetu, kot je zid ali ograjni 

steber. 

PRIJEMI ZA BOLJŠE  REZULTATE REZANJA
 Tuljavo z nitjo držite vzporedno s tlemi.
 Ne pritiskajte tuljave. Režite z vrhom niti, zlasti vzdolž zidov. 

Če za rezanje ne uporabljate le vrha niti, temveč več od 
tega, boste zmanjšali učinkovitost rezanja in se motor lahko 
preobremeni.

 Travo režite na višino reza 20 cm odzgoraj navzdol, da bi se 
izognili predčasni obrabi niti ali uporu motorja.

 Postopek rezanja opravite, če je možno, z leve proti desni. 
Stroj zagotavlja večjo učinkovitost rezanja, če so gibi 
usmerjeni proti desni. Odpadki se izmetavajo na varno 
razdaljo od uporabnika.

 Motorno kosilnico počasi premikajte na željeni višini znotraj 
in izven področja, ki ga boste rezali. Premikajte odspredaj 
proti nazaj ali z ene strani proti drugi. Z rezanjem krajših 
kosov, boste dobili boljši rezultat.

DEKORATIVNO REZANJE
Dekorativen rez boste dobili, če ostrižete vse rastline okrog 
stebel, stebrov, ograj itd.

Celo napravo zasučite tako, da držite rezalni nastavek pod 
kotom 30° glede na tla (sl. 9).
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POZOR: Pred začetkov katerihkoli del na stroju:
– Ustavite motor.
– Počakajte, da se vsi gibljivi deli popolnoma ustavijo; 

motor mora biti hladen.
– Izvlecite vtič vžigalne svečke na motorju tako, 

da onemogočite naključen zagon motorja.
Dajte, da vsa popravila opravijo izključno v strokovni delavnici.

Na koncu sezone odpeljite stroj v neko specializirano delavnico 
zaradi kontrole in vzdrževanja.

VGRADITEV REZALNE NITI
Ta oddelek obdeluje tako instalacijo Split-Line∆, kot tudi enojne 
standardne niti.

Vedno uporabljajte nadomestno rezalno nit s premerom 2 mm. 
Pri uporabi rezalne niti različne dolžine od tiste, ki je navedena, 
se motor lahko pregreje ali odpove.

Obstajata dve možnosti zamenjave rezalne niti:

 Navijanje nove niti na notranjo tuljavo 
 Vgraditev notranje tuljave s predhodno navito nitjo
Navijanje niti na obstoječo notranjo tuljavo
1. Primite zunanjo tuljavo z roko in z drugo roko sprostite 

pritisni gumb tako, da ga zasučete v nasprotni smeri urnega 
kazalca (sl. 10). Preverite, če je vijak znotraj pritisnega 
gumba prosto vrtljiv. Zamenjajte pritisni gumb, če je 
poškodovan.

2. Potegnite notranjo tuljavo z zunanje (sl. 11).
3. Izvlecite vzmet notranje tuljave (sl. 11).
4. Za čiščenje notranje tuljave, vzmeti, gredi in notranje 

površine zunanje tuljave, uporabite čisto krpo (sl. 12).
5. Preverite obrabljenost ozobljenja na notranji in zunanji 

tuljavi (sl. 12). Če je potrebno, odstranite ostre robove ali 
zamenjajte tuljavi.

NAVODILO: Split-Line∆ (dvojna nit) lahko uporabljate le na 
tuljavi z odprtinami v obliki zarez. Enojno nit lahko 
uporabljate na obeh tipih tuljav. Za identifikacijo vašega tipa 
tuljave, uporabite sliko 13.

NAVODILO: Pri vgraditvi kosilne niti v stroj, vedno uporabljajte 
točno dolžino. Če je nit predolga, se v nekaterih primerih 
ne predpisno sprostila. Instaliranje enojne niti

Glede instaliranja Split-Line∆

prosimo preberite naprej v točki 8
6. Vzemite okrog 6 metrov nove kosilne niti in jo prepognite na 

polovici dolžine. Uvlecite konca, enega zkozi eno, drugega 
skozu drugo luknjo v tuljavi (sl. 14). Uvlecite nit skozi tuljavo 
tako, da bo zanka čim manjša.

7. Navijte nit na tuljavo v ozkih, enakomernih plasteh (sl. 15). 
Nit navijte v smeri, ki je označena na tuljavi. Držite svoj 
kazalec med dvemi niti, da ne bi prišlo do prekrivanja. 
Ne preklopite koncev niti. Dalje v koraku 11.

Split-Line∆

8. Vzemite približno 3 metrov nove kosilne niti. Uvlecite 
en konec niti v eno od dveh lukenj v tuljavi (sl. 16). Vlecite 
nit skozi tuljavo, dokler ne preostane le še okrog 10 cm.

9. Konec niti uvlecite v odprto odprtino na tuljavi in potegnite 
napeto nit tako, da bo zanka čim manjša (sl. 16).

10. Pred navijanjem razdelite nit na dolžino okrog 15 cm.
11. Navijajte nit v ozkih, enakomernih plasteh v smeri, 

ki je navedena na tuljavi.
NAVODILO: Če niti ne boste navili v smeri, ki je navedena na 

tuljavi, se rezalni nastavek zaradi tega ne bo pravilno gibal.
12. Uvlecite konca niti v dve zarezi za držanje (sl. 17).
13. Uvlecite konca niti v ušesca v ohišju tuljave in vložite tuljavo 

z vzmetjo v ohišje tuljave (sl. 18). Stisnite skupaj tuljavo in 
ohišje tuljave. Primite tuljavo in ohišje tuljave, ter istočasno 
primite konca niti in močno potegnite, da bi se nit sprostila 
iz zarez za držanje na tuljavi.

NAVODILO: Vzmet mora biti pritrjena na tuljavi preden ponovno 
montirate rezalni nastavek.

14. Držite tuljavo na njenem mestu in vgradite pritisni gumb 
z zasukom v desno. Trdno pritegnite.

Vgraditev tuljave s predhodno navito nitjo 
1. Primite zunanjo tuljavo z roko in z drugo roko sprostite 

pritisni gumb tako, da ga zasučete v nasprotni smeri urnega 
kazalca (sl. 10). Preverite, če je vijak znotraj pritisnega 
gumba prosto vrtljiv. Zamenjajte pritisni gumb, če je 
poškodovan.

2. Snemite staro notranjo tuljavo z zunanje tuljave (sl. 11).
3. Izvlecite vzmet stare notranje tuljave (sl. 11).
4. Vložite vzmet v novo notranjo tuljavo. 
PRIPOMBA: Vzmet mora biti vgrajena v notranjo tuljavo preden 

tuljavo z nitjo ponovno vložite. 
5. Vtaknite konca niti v ušesca zunanje tuljave (sl. 18).
6. Vložite novo notranjo tuljavo v zunanjo tuljavo (sl. 18). 

Nato pritisnite skupaj, da se obe tuljavi spojita ena z drugo. 
Primite notranjo in zunanjo tuljavo, primite konca niti 
in močno potegnite, da se nit sprosti iz obeh zarez 
za držanje na tuljavi.

7. Trdno držite notranjo tuljavo in ponovno trdno pritegnite 
pritisni gumb z zasukom v smeri urnega kazalca.
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ČIŠČENJE ZRAČNEGA FILTRA
Po desetih delovnih urah, očistite in namažite zračni filter. 
Pomembno je te sestavne dele redno vzdrževati. Če zračnega 
filtra ne čistite in vzdržujete, boste izgubili jamstveno pravico 
(garancijo). 

1. Odprite pokrov zračnega filtra: Pritisnite spono pokrova (3) 
in pokrov (1) odprite (sl. 19).

2. Zračni filter (2) odstranite (sl. 19).
3. Filter operite s čistilnim sredstvom in vodo (sl. 20). 

Filter skrbno izperite, odcedite in ga pustite, da se 
popolnoma posuši.

4. Uporabite zadosti čistega olja (SAE 30), da rahlo 
podmažete filter (sl. 21).

5. Pritisnite filter, da se olje razporedi in se iztisne presežek 
(sl. 22).

6. Vstavite zračni filter.
7. Pokrov zračnega filtra zaprite in pri tem pazite, da se zapne.
PRIPOMBA: Uporaba naprave brez zračnega filtra prekine 

veljavnost jamstvene pravice (garancije).

NASTAVITEV UPLINJAČA
Hitrost vrtenja v prostem teku se lahko nastavi z vijakom (sl. 23). 
To nastavitev naj opravijo samo v strokovni delavnici.

PREVERJANJE/ZAMENJAVA VŽIGALNE SVEČKE
Po 25-tih obratovalnih urah odmontirajte vžigalno svečko in jo 
preverite.

1. Motor izklopite in ga pustite, da se ohladi.
2. Snemite vtičnico z vžigalne svečke.
3. Odstranite umazanijo, ki se je nabrala okoli svečke. 
4. Svečko odvijte s ključem za odvijanje vžigalnih svečk 

v smeri na levo.
5. Preverite in nastavite odmik elektrod na 0,63 mm (sl. 24).
PRIPOMBA: Poškodovano, sajasto ali umazano svečke z novo. 
Uporabite vžigalne svečke Champion RDJ7Y (ali svečko enake 
kakovosti).

6. Vžigalno svečko ponovno zavijte in jo privijte z navornim 
ključem na moment 12,3–13,5 Nm. Vžigalna svečka ne 
sme biti premočno zatisnjena.

7. Vtičnico ponovno nasadite na vžigalno svečko.

ČIŠČENJE
Za čiščenje zunanjih sestavnih delov stroja, uporabite majhno 
krtačo. Ne uporabljajte močnih pralnih sredstev. Čistilna 
sredstva za gospodinjstvo vsebujejo aromatična olja, kot je olje 
borovine ali limone in topila kot je kerozin in lahko poškodujejo 
ročaj ali plastično ohišje. S pomočjo suhe krpe, odstranite vse 
sledove vlage.

SKLADIŠČENJE
 Stroja nikoli ne skladiščite na mestih, kjer lahko hlapi 

pridejo v stik z iskro ali plamenom, če je v rezervoarju še kaj 
bencina.

 Pustite, da se motor ohladi, preden odložite stroj.
 Stroj skladiščite na suhem mestu, ki se ga da zakleniti 

in na zadostni višini, da se izognete nepooblaščeni 
uporabi ali poškodbam. Hranite stran od dosega otrok.

DOLGOROČNO SKLADIŠČENJE
Pri odlaganju za daljši čas, upoštevajte naslednja navodila:

1. Izpraznite vse gorivo iz rezervoarja v posodo z enakim 
gorivom za 2-taktne motorje. Goriva starega več kot 60 dni, 
ne uporabljajte.

2. Zaženite motor in ga pustite, da obratuje, dokler ne ugasne. 
Na ta način lahko zagotovite, da se izprazni vse gorivo iz 
karburatorja.

3. Pustite motor, da se ohladi. Odstranite vžigalno svečko 
in nalijte v valj 30 ml visokokakovostnega motornega olja 
za 2-taktne motorje. Počasi potegnite zaganjalno vrv, 
da se olje razporedi. Ponovno privijte vžigalno svečko.

PRIPOMBA: Po skladiščenju in pred ponovno uporabo 
motorne kosilnice, odvijte vžigalno svečko in vse olje 
izpraznite iz valja.

4. Stroj dobro očistite in preverite, če so poškodovani ali 
slabo  sestavni deli. Poškodovane sestavne dele ponovno 
popravite ali zamenjajte, če pa je potrebno, ponovno 
privijte vijake, matice in zatiče. Stroj je sedaj pripravljen 
za skladiščenje.

5. Stroj skladiščite na suhem mestu, ki se ga da zakleniti 
in na zadostni višini, da se izognete nepooblaščeni 
uporabi ali poškodbam. Hranite stran od dosega otrok.

PREVAŽANJE
 Preden napravo prevažate, naj se ohladi. 
 Napravo prevažajte samo s praznim tankom za gorivo! 

Pokrov tanka za gorivo mora biti zatisnjen. 
 Ob prevozu naj bo naprava pritrjena, da ne zdrsuje.

JAMSTVO
V vsaki državi veljajo jamstvene določbe, ki jih je izdala naša 
kompanija ali uvoznik. Motnje na vaši napravi v okviru jamstva 
bomo odpravili brezplačno, če je njihov vzrok napaka 
v materialu ali proizvodna napaka. 

V primeru jamstva, prosimo, da se obrnete na svojega 
prodajalca ali najbližje predstavništvo.
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ODPRAVLJANJE NAPAKE

Če imate še vprašanja, se obrnite na prodajni center v vašem kraju s katerim imate pogodbo
Vse informacije, slike in specifikacije v tem navodilu za obratovanje so utemeljene na najnovejših informacijah o proizvodu v trenutku 
tiskanja. Pridržujemo si pravico sprememb kadarkoli brez predhodne najave. 

MOTOR SE NE ZAŽENE

VZROK UKREPI

Vžigalna svečka stoji na IZKLOPLJENO Postavite stikalo na VKLOPLJENO

Rezervoar za bencin je prazen Napolnite rezervoar z bencinom

Sesalna črpalka ni zadosti pritisnjen Sesalno črpalko pritisnite 10 krat počasi in do konca

Motor se je presesal Postopek zagona opravite z vzvodom zračnega dušilca 
v delovnem položaju

Staro ali napačno mešano gorivo Izpraznite rezervoar / napolnite s svežo mešanico goriva

Umazana vžigalna svečka Zamenjajte ali očistite vžigalno svečko

MOTOR OBRATUJE NEENAKOMERNO v PROSTEM TEKU

VZROK UKREPI

Zamašen zračni filter Očistite ali zamenjajte zračni filter

Staro ali napačno mešano gorivo Izpraznite rezervoar / napolnite s svežo mešanico goriva

Uplinjač je napačno nastavljen Dajte osebju servisne službe, da nastavijo uplinjač

MOTOR NE POSPEŠUJE

VZROK UKREPI

Staro ali napačno mešano gorivo Izpraznite rezervoar / napolnite s svežo mešanico goriva

Uplinjač je napačno nastavljen Dajte osebju servisne službe, da nastavijo uplinjač

MOTOR NE DOSEŽE MOČI ali MED REZANJEM UGASNE

VZROK UKREPI

Rezalna glava se je zapletla s travo Ustavite motor in očistite rezalni nastavek

Umazan zračni filter Očistite ali zamenjajte zračni filter

Staro ali napačno mešano gorivo Izpraznite rezervoar / napolnite s svežo mešanico goriva

Uplinjač je napačno nastavljen Dajte osebju servisne službe, da nastavijo uplinjač

REZALNA GLAVA NE SPROSTI NITI

VZROK UKREPI

Rezalna glava se je zapletla s travo Ustavite motor in očistite rezalni nastavek

Ni niti v rezalni glavi Navijte novo nit

Zamašena tuljava Zamenjajte tuljavo

Umazana rezalna glava Očistite tuljavo in ohišje tuljave

Nit se je stalila Razstavite, vzemite staljeni del ven in ponovno navijte nit

Nit se uvija med navijanjem Razstavite in ponovno navijte nit

Ni se sprostilo zadosti niti Trkajte po pritisnem gumbu in izvlačite nit, dokler ne bo izven 
rezalnega nastavka 10 cm niti




